
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG HVB)
Patvarc

13/2014.(1X.08.) HVB h a t e r o z a t a
Buzas Katalin roma nemzetis6gi jel6ltk6nt

taften6 nyilvenhftesba v6tel6 16l

A patvarci Helyi Velasztesi Bizoftseg (ovdbbiakban: HVB) Buzes Katalin-t, - a "LUNGO DROM"
Orsz^gos Cigdny Erdekvadelmi 6s Polgeri Sziivetseg jetatt1 szervezet jeliiftjekant - Patvarc
blepAl6sen roma nemzetisagi jel6ltk6nt nyilvenhftesba vette.

Ezzel egyidejAbg a HVB a jel'ftet eftesiti 6s a nyilvenbftesba v6telr6l az igazoast kiadja.

A haffirozat ellen - annak meghozahlabl szemitoft heron (3) napon belAl - a kAzponti
nevjegyzekben szereprc velasztdpolgAr, jelAlt, jelAl1 szeNezet, bvAbbe az Ugyben arintett
brmeszetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6lyisdg n6lktili szeNezet szemelyesen, levelben a Helyi
Vehsztesi Bizoftsegnel e668 Patvarc, Gyarmati utca 48. szem), telefaxon (06-35-300-782) vagy
elektronikus lev6lben (bgyarmat@profinter.hu), jogszab1lys'ftesre hivatkozAssal, illetve a v6lasztesi
bizoftseg merbgel€si jogkdreben hozott d'ntese ellen, illetekmentesen fellebbezest ny1jthat be a
N6gred Megyei Tertleti VebsztAsi Bizoftsegnak (3100 Salg'tarjen, Rdk^czi 0t 36.) cimezve. A
fellebbez'st ttgy kell beny1jtani, hogy az 2014. szeptember h6 11 . napjen 16,00 6reig megerkezzen.

tndokotes:
J6nes GAbor meghatalmazoft 2014. szeptember h6 08. napjan k6fte BuzAs Katalinnak a 2014. 6vi
nemzetis6gi Onkormenyzati kepvisel'k vebsztesen Patvarc telepal4sen roma nemzetisegi
6nkormAnyzati kepvisel6jel5ftkent bft6n6 nyilvAnhftesba vebrct a ,,LUNGO DROM" Orszegos Cigeny
Erdekvedelmi 6s PoUeri Szove6eg jel6l6 szervezet jelaltjekent.

A HVB mege apitotta, hogy Buzes Katalin nyilvenhftesba veteb ienti kdrelem a jogszabalyokban
Emasztott k1vetehenyeknek megfelel, a bejelent's ajenbivek ebdeseval t1ft1nt. A jel,lts'ghez
sz.iksdges 

'Nenyes 
ajenasok szema el6ri a nemzetis'gi neujegyz1kben szereprc vehszt'poberok 5

%-dt, de legal,bb 5 f6, Patvarc telephl1sen az 5 db ajAnast.

A fentiekre tekintettel BuzAs Katalinnak a 2014. evi nemzetisegi Onkormanyzati kepvisetdk
vahsztesen Patvarc telepurcsen roma nemzetisegi egy'ni k6pvisel'jel'ltkent t6ften6 nyilvenhftAsba
vetele a rendelkez1 reszben foglaltak szerint megt6ft6nt.

A ha6rozat a nemzetisegek jogair6l sz6l6 CLXXIX. tArveny 50., 51., az 53. S-a, az 54., az 58. S a, 59.
S-a, a velaszasi eueresr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. tANeny (bvebbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127. S-
ain, 132. S-en, a jogowoslatr6l sz6l6 Hjekozhbs a Ve. 10. S p) bekezd6s6n, 221. g-an, 223. 6s 224.
S-ain, a 307/P. $ (2) bekezdds c) pontjen, a 317., 318. S-ain 6s az itlet1kekr't sz6t6 1990. 6vi XC I.
rcNeny 33.5 (2) bekezdes 1.) pontjAn ahput.

A bizoftsdg Hiekoztatia a kerehezot, hogy a fellebbez6snek taftalmaznia kelt a fellebbezes jogalapjet
Aogszabelys'ftesre hivatkozes, illetve a vehszasi bizotbeg merlegelqsi jogk'rben hozott dAnrcsd, a
fellebbezes beny1uojenak nev6t, lakcimet Gzekhely't) 6s - ha a lakcinet1t (szekhetyet\t) efter -
posl€i eftesltesi cimdt, a fe ebbezes beny(tjt6j^nak szem1lyi azonosibjeL i etve ha a katfatd,n eb,
magyarorszegi hkcimmel nem rendelkez1 vehszt6poqer nem rendelkezik szem1lyi azonosit6val, a
magyar e ampolgerseget igazol6 okirabnak tfpuset 6s szemet, vagy jel6l6 szeNezet vagy m6s
szervezet eseteben a bir6segi nyilvenhrtAsba veteli szemet. A fellebbezEs taftalmazhatja
beny0fi1ienak telefaxszemet vagy elektronikus levelcimet, illet1teg kezbesircsi megbizottj^nak nev6t
es bbfaxszAmet vagy elektronikus levelcimet.
A bizoftseg Hjekoztatja bvebbe a keretmez1t, hogy a fellebbez's a v^tasztasi bizoftseg
hahrozaftnak meghozatal6ig visszavonhat6, ugyanakkor a vAlaszrcsi bizoftseg az euerest hivatatb't
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folytathatja.
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